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„Eh. mi a név? Mit rózsának hívunk. Bárhogy nevez
zük. éppoly illatos.” -  fakad ki Shakespeare Júliája, 
amikor rádöbben, hogy szerelmének kibontakozását 
korlátozza a saját és kedvese családja közötti ellensé
geskedés. Azonban a név és a névcsere nemcsak a szép- 
irodalom egyik izgalmas eleme, hanem napjaink tár
sadalomtudósait is foglalkoztatja. Nevünkben kifeje
ződhet nemzetiségi-etnikai hovatartozásunk, sőt egy jól 
tájékozott szakember még azt is megsejtheti belőle, 
hogy az ország melyik részéről, netán melyik település
ről származunk. A családnév-változtatások Magyaror
szágon mintegy 350-400 ezer család életét befolyásol
ták az utóbbi kétszáz évben, ám a változások mozgató
rugóit eddig még nem tárták fel teljes valójukban. Ezért 
értékes és hiánypótló 
az a kötet, amelyet a 
Magyar Nyelvtudo
mányi Társaság és az 
ELTE Magyar Nyelv- 
tudományi és Finn
ugor Intézetének ku
tatói állítottak össze 
több más tudomány- 
terület képviselőjé
vel összefogva.

A kötetet alkotó 
huszonhárom tanul
mányt hat tematikus 
blokkba csoportosí
tották a szerkesztők: 
áttekintik a névváltoztatások általános kérdéseit, a név
magyarosítás ideológiai hátterét, illetve ennek folya
matát egyes csoportokban, helytörténeti példákkal 
illusztrálják a névváltás fontosságát, végül megvizs
gálják ugyanezt a jelenséget nemzetközi, valamint 
szépirodalmi szinten is.

Az első csoportból kiemelkedik Farkas Tamás tanul
mánya. amely hasznos módszertani és elméleti kiin
dulópontja lehet a téma kutatóinak. Farkas rendkívül ala
posan járja körül, hogy történelmünk során mi motivál
hatta az állampolgárokat nevük önkéntes megvál
toztatására és igényes ismertetését nyújtja a téma fellel
hető szakirodaimának. Újszerű és kutatásra késztető 
megállapítása továbbá a szerzőnek, hogy a cigányság 
névváltoztatásainak vizsgálata jelenleg teljesen hiányzik 
a szakirodalomból, pedig a napjainkban éves szinten kb. 
kétezer családnév-változtatási kérelem jelentős hányadát 
az ő beadványaik képezik, amelyeket elsősorban esélye
gyenlőségi és álláskeresési indokkal nyújtanak be.

Hasonlóan színvonalas tanulmány Karády Viktoré 
is, aki a névmagyarosítás társadalomtörténeti összefüg
géseit ismerteti. Karády művének erőssége, hogy elő
ször nemzetközi áttekintést nyújt a névváltoztatások 
gyakorlatáról, utána pedig bemutatja a különböző asszi
milációs stratégiákat.

A névmagyarosítás történelmi viszonyait vizsgáló 
írások közül figyelemre méltó Maitz Péter tanulmánya, 
amelyből megtudhatjuk, hogy a dualizmus korszakában 
mi ösztönözhetett valakit névváltoztatásra. Egyrészt a
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nemzeti identitás hangsúlyozása, másrészt egyéni karri
erérdek is állhatott a változtatás hátterében, és a 
korszak magyarosító propagandája is elérte a kívánt 
hatást, úgy, ahogy egy, a tanulmányban is idézett kora
beli forrás írta: „A névmagyarosítás történjék bár 
érdekből, haszonból, lelkesedésből, vagy valamely 
létező vagy képzelt okból vagy czél elérése végett: a 
nemzet mindenesetre csak nyer ez által, mert az, ki 
nevét magyarosította, ez által a magyar nemzet testébe 
teljesen be van kebelezve.”

A névmagyarosítások „csoportsajátos történeteit" 
feldolgozó fejezetből Bindorffer Györgyi és Föglein 
Gizella írása lehet különösen érdekes, mivel az első 
tanulmányból a svábok öncímkézési gyakorlatának kia
lakulásába nyerhetünk bepillantást, azaz választ kapha
tunk arra az identitásválasztás során felmerülő alapvető 
kérdésre, hogy „ki a sváb”? A „svábság” mibenlétének 
keresztneveken és családneveken keresztül történő 
bemutatása után pedig Fögleintől megtudhatjuk, hogy 
az első tanulmányban bemutatott névadási gyakorlat 
hogyan módosult a kitelepítés és a változó politikai vis
zonyok hatására és rövid áttekintést kapunk a német 
nemzetiséghez tartozás szankcionálását szolgáló jog
szabályokról is.

Arról, hogy helyi-települési szinten hogyan zajlott le 
egy német falu lakosainak névcseréje, Szilágyi-Kósa 
Anikó tudósít. A szerző a Veszprém megyei Kislőd né- 
pességviszonyait vizsgálva arra a megállapításra jutott, 
hogy a faluban az 1800-as évek második felében be
következett nagyszámú névcserét döntően befolyásolta 
a helyi plébános. Gulden (Forintos) István tevékenysége 
és személyes példamutatása. Érdekes tény azonban, 
hogy a helyi egyházi anyakönyvek az 1868 és 1888 
közötti húszéves időszakban a régi és az új családneve
ket is feltüntetik az adatok bejegyzésekor, ami arra en
ged következtetni, hogy a magyarosított családnevek 
csak lassan váltak elfogadottá, valószínűleg azért, mert 
a névmagyarosítás nem teljesen önkéntesen ment végbe.

A más népeknél végbement névváltoztatások iránt 
érdeklődőknek Bányai Viktória írása szolgálhat érde
kes információkkal, aki egy fordított folyamat: a névhé- 
beresítés társadalomtörténeti és nyelvi vonatkozásait 
vizsgálja Izrael állam újkori történetében.

A kötet zárásaként a szépirodalmi művekben fellel
hető furcsa névcserékről szóló tanulmányokat olvas- .
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hatunk, amelyek közül kiemelkedik T. Somogyi Magda 
írása, aki a Jókai, Csokonai és Molnár Ferenc műveiből 
vett példák mellett érdekes adalékokat közöl az írók 
művészneveinek társadalmi-életrajzi hátteréről is.

A kötet mellékletében található tematikus bibliográ
fia, illetve a névváltoztatások alapjául szolgáló hazai

jogforrások gyűjteménye hasznos kiindulópontul szol
gálhat mindazok számára, akik jobban el kívánnak 
mélycdni ebben a több tudományterület határán elhe
lyezkedő, kevéssé kutatott, ezért izgalmas felfedezé
seket kínáló témakörben.

Kiss Bernadett
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A Pest Megyei Levéltár mindig is széles körű pub
likációs munkával segítette mindazon kutatók és érdek
lődők munkáját, akik a megye történetével foglalkoz
nak, vagy az iránt érdeklődnek. A Pest Megyei 
Levéltári Füzetek immár a harminchetedik számánál 
tart, míg a Pest Megye Múltjáról című sorozatuk is 
tizenhárom kötetet élt meg idáig. Ez utóbbin belül 2006 
óta egy alsorozatot is megjelentetnek Tanulmányok 
Pest Megye múltjából címmel, amelynek sorozatszer
kesztője dr. Héjjas Pál, a levéltár korábbi igazgatója. 
Ennek az alsorozatnak a harmadik kötete főleg a levél
tár munkatársainak a 2008-as őszi konferencián elhang
zott anyagait tartalmazza, de ezek kiegészültek az azóta 
elkészült, de akkor bemutatásra még nem került dolgo
zatokkal. A 2009-ben megjelent harmadik kötet is 
követte azt a szerkesztési elvet, amelyet az első két 
kötetnél megszokhattunk, azaz a tanulmányok a témá
juknak megfelelő kronológiai sorrendben követik 
egymást: így jutunk el a kötetben a különböző tanul
mányokat olvasva a 17. századtól a 20. századig. A 
kötet szerkesztése értő kezekre utal, így dicsérőképpen 
kell megemlíteni a szerkesztők. Halász Csilla és Tóth 
Judit nevét.

A portál is vagy kapuadó évszázados magyar 
története jól ismert a kutatók előtt, azonban az adóügy
ben a feudális Magyarország legvégén bekövetkező 
változások még sok érdekességet tartogathatnak. E 
feltárás megkezdésében segíthet a kötet első tanul
mánya, amely Schramek László Péter nevéhez fűződik, 
és a Pest megyei adóalap-meghatározás 17-18. századi 
történetét mutatja be. A széles körű forráselemzésen 
alapuló tanulmány végigvezeti az olvasókat a 17. 
századi adórendszer három legfőbb problémáján: az 
állandó és kiszámítható bevételek hiányán, az arányta
lan adókivetési gyakorlaton és a helyi adóterhek 
kivetésének elméleti igazságtalanságán. Bemutatja a 
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repartició és a porció bevezetését ugyanúgy, mint a 
dicális, azaz vagyon- és jövedelemalapú adókivetés 
bevezetését, vagy a taksafizető személyek körének 
folyamatos bővítését. A 17-18. században országos, 
arányos adófizetésről nem beszélhetünk, ám helyi szin

ten mindezen fenti vál
tozásokat érdemes fi
gyelemmel követni. A 
szerző problémaként 
és későbbi kutatási 
területként jelöli meg 
azt az érdekes kérdést, 
hogy bár a korszakban 
teljesen átalakult az 
adórendszer és meg
változtak az adózási 
fogalmak, a korszak 
törvényeiben minde
zek nem jelennek meg. 
ami érthetően zavart 
okozhatott.

A kötet második ta
nulmányában Aradi Ilona a Pest Megyei Levéltár 
könyvtárának történetét írta meg a kezdetektől 1945-ig. 
A történeti kutatást jelentősen megnehezítette, hogy 
fennállásának két évszázada alatt a könyvtár számtalan
szor került nehéz helyzetbe háborúk, forradalmak, tár
sadalmi változások miatt, így könyvállományának 
jelentős része szétszóródott, elveszett vagy elpusztult. 
Az első -  könyvvel kapcsolatos -  feljegyzés 1731-re 
datálódik, ám a könyvtár valódi megalakulása ennél 
későbbre, 1785-re tehető, amikor Pest vármegye Bállá 
Gábort levéltári iktatóvá (regestrátorrá) nevezte ki. 
Lajstrom híján az állomány a korszakban csak becsül
hető, de feltehető, hogy a 19. század közepére már 
500-700 közötti kötetből állt. A könyvek száma főleg 
ajándékba kapott vagy hivatalból megküldött köny
vekkel gyarapodott, tervszerű vásárlásokról nincsenek 
megbízható adatok. A szerző az állomány folyamatos 
gyarapodására a könyvtár elhelyezéséből következtet, 
hiszen míg 1830 körül négy terem, addig a 19. század 
végére már hét terem állt rendelkezésre a könyvtár 
számára. A tanulmány mindezek mellett részletesen 
foglalkozik Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szabály- 
rendeletével a vármegye szervezetéről, amely a könyv
tár és munkatársai feladatait, munkáját is közelebb 
hozhatja a mai kor emberéhez. A vármegyei és a levél
tári könyvtár ekkor még nem különült el egymástól, a 
kettőt a levéltáros személye kapcsolta össze. A kettő
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